Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Weelde
Verslag vergadering 27 januari 2016.
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1. Verwelkoming
2. Verslag vorige vergadering: cyberpesten: n.a.v. nieuwe gevallen van pesten:
vorming omtrent ‘veilig op internet’ (2u.) voor ouders; €25 + vervoerskosten,
ouderraad zal hierin tussenkomen.
3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
- Evaluatie Sint: goed verlopen, 3 pieten waren voldoende
- Carnaval: wafels bakken
KS eten om 11u. (theater Bizar, €300),
LS eten om 13.45u 4-5-6 en om 14.30u 1-2-3 (Jabsadoe, €375)
Er wordt gebakken in een klas.
 Nanda, Evelien, Sandra, Suzan, 4 of 5 fruitmama’s, Els Van Loon en Gitte
Peeters, Simonne Tuytelaers, An Van Steen zullen verkleed komen helpen.
 Probleem van mixer, Ann vraagt eerst aan bakker of ze daar een mixer
kunnen lenen, zo niet kopen ze een staaf.
 Ann stuurt de helpers nog een mailtje met verdere info.

- Playback:
- Gerd (zaalwachter) gaat alle muziek op Spotify zoeken en zetten.
- Er zijn 23 deelnemers, alle ingeschrevenen kunnen dus meedoen.
- Nieuwe cameraman
- Lijst met ‘helpende handen’ gaat rond.
- 8 mensen om klaar te zetten op 26/2
 plannetje eventueel bezorgen aan zaalverantwoordelijke
- Pasen :
- Paaszakjes: door de Zoete Zebra laten maken?
 Ann gaat hiervoor een prijs aanvragen (vorig jaar: €0,95 per kind)
 Zakjes op 25 maart op school bedelen.
- Inge is volgend jaar verantwoordelijke.
- Kledinginzameling:
- Week na de paasvakantie: op woe/do/vrij/za
- Flyer + zak erbij, Gunther/Nele zorgen hiervoor?
- Beurtrol om aan de camionette/linnenkarren te staan op de parking.
 Koen spreekt verder af met Nele en laat dit weten via mail.
 Nogmaals communiceren via nieuwsbrief dat dit eraan komt.

- Verkeerssituatie:
- Geplande borden staan er. (Uitsluitend bezoekers gemeentehuis).
- Zoals het nu is, is het niet ideaal. Liever terug oversteken langs
gemeentehuis, dan onder tunnel, en dan naar school. Terug dus naar
oorspronkelijk situatie, met ingang van 15/2.
 Brief mee met de ouders om dit te communiceren
- Politie gaat controleren op de parking.
 Promoten om met de fiets te komen, zeker volgende week als er
een tent staat
- Schoolfeest :
- Koen heeft 2 brouwers aangesproken, heeft hier nog niets van
gehoord. Gaat deze week opnieuw informeren. Ook de drank voor de
eetzaal op de school zou mogen geleverd worden. (ook voor Klimop)
- Tegemoetkoming door CM: voor bos-, zee- en sneeuwklassen: bestaat al
langer, maar er is iets vernieuwd.
- Asielcentrum:
- Spreiding? Er is geen vervoer voorzien! Als het zover zou komen, is
het over àlle scholen van Ravels/Weelde/Poppel. Het lijkt nu alsof er
geen spreiding zal komen.
- Leeftijd 5-11: 59 leerlingen, 4 voltijdse jobs, (ingevuld door 5 lkr.)
momenteel in 2 klascontainers, er moeten 2 containers bijkomen.
- 24 kleuters: anders dan systeem van lestijden, men krijgt geld, met
die centen kan je een lkr. Kopen

- Wordt gedragen door Ravels en Weelde (niet beheersbaar als er met
5 directeurs moet overlegd worden) 2 directeurs: Jan Hofkens
(administratieve en juridische) en Miek (pedagogische), maandelijks is
er een vergadering met alle scholen
- Lln. tellen mee voor de telling hier in februari.
- Coach voltijds aannemen, die het schooltje mee in goede banen
leidt.
- Kleding inzamelen was eenmalige actie, veel speelgoed gekregen
via Gunther, scholen zorgen zelf voor materiaal.
- Zeer enthousiaste juffen, ze hebben al heel veel bereikt. Lln. zijn
leerplichtig. Ouders krijgen ook opleiding door lkr. secundair. CLB wordt
er nu ook bij betrokken.
- Pesten: Move tegen pesten van Ketnet: lagere school doet mee
- Kasverslag: ruim €9000 in kas.

4. (Aanvullende) Agendapunten vanuit de school:
- Asielcentrum : instap fruitbedeling tutti frutti: vanuit ouderraad gefinancierd
- EDI: hospiteren en klasbezoeken:
- lkr. gaan bij elkaar kijken, levert veel op, met checklist.
- Miek doet ook klasbezoeken in LS met aandacht voor wijze van
instructie toe, bij de KS om zelf te leren vermits ze hier geen opleiding
toe heeft.
- Leerlingenparticipatie eetzaal & speelplaats: sfeer was niet meer positief
- brainstorm per klas gehouden, dan aan de leerlingenraad
voorgelegd. Er kwamen oplossingen die simpel en effectief waren, het
zwijgen is geëvolueerd naar fluisteren, met verkeerslicht. Bij 456 loopt
het nog niet goed, bij 123 gaat het wel goed. Hetzelfde willen ze gaan
doen met de speelplaats. Via leerlingenparticipatie de problemen
duidelijker krijgen.
- Deelname acties: zero-afval-dag / wereldwaterdag (22/3) / grote rekendag
(vanuit Nederland) (op andere leuke manier hierrond werken), week van de
amateurkunsten / Move tegen pesten
- Wiweter 5/6 vanaf 23/3/16: vanuit Thomas More, hier op school 5 of 6
namiddagen op te weten of je geïnteresseerd bent in wiskunde en techniek.
5. Rondvraag: Bespreking van vooraf ingediende varia-puntjes
Klasfoto’s: Beter binnen foto’s nemen (bijvoorbeeld op trap inkomhal), omdat
de lichtinval buiten soms slechte foto’s oplevert.
Cadeautjes met Kerst: wel of niet?
Zeker behouden voor kleuters en 123
 Miek bevraagt lkr. 456 hier nog over

Gezonde drankjes: aanbod tijdens de middagpauze van enkel water en melk?
- Verdeeldheid hierrond in de ouderraad, er wordt geen beslissing rond
genomen, dus het blijft zoals het nu is.
Voorstel van per klas een verantwoordelijke ouder, die - wanneer een juf ziek is - voor een kaart zorgt en eventueel een bloemetje, €5 vanuit de ouderraad?
Is moeilijk om hierin grenzen te stellen (hoe ‘ziek’ moet je zijn / wat met lkr.
LO/Muziek/Godsdienst ?), dus voorstel wordt verworpen.

Volgende vergadering: 23 maart
Verslag: Inge Thielemans

